
www.marr.pl

Konferencja: „Pożyczka na rewitalizację i inne unikatowe narzędzia MARR S.A. stymulujące rozwój gminy”

Instrumenty finansowe

Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

oddziaływujące na społeczno-gospodarczy rozwój gminy

Rafał Wdowicz – kierownik Działu Pożyczek, Departament Instrumentów Finansowych

Kraków, 10.09.2019 r.
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Agenda prezentacji. 

1. Kategoryzacja udzielanych pożyczek.

2. Podstawowe parametry oferowanych instrumentów finansowych. 

3. Konkurencyjne warunki pożyczek.

4. Zasady wydatkowania środków z pożyczek.

5. Unikatowe instrumenty finansowe.

6. Praktyczne korzyści wynikające z oferty MARR S.A.
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Kategoryzacja pożyczek. 

1. Fundusze dla MŚP:

1. Pożyczka dla MŚP „24 mies.+” (MARR+Konsorc jum)

2. Pożyczka dla MŚP „24 mies.+” (MARR)

3. Pożyczka dla Start -upów (MARR+Konsorc jum)

4. Małopolski Fundusz  Pożyczkowy.

2. Fundusze specjalistyczne z wkładem środków europejskich:

1. Pożyczka na rewitalizację

2. Pożyczka na efektywność energetyczną.

3. Fundusze finansowane z własnych środków:

1. Fundusz Pożyczkowy dla Wspólnot Mieszkaniowych

2. Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych.
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Kategoryzacja pożyczek dla MŚP. 

Fundusze dla MŚP:

A. Fundusze z wkładem środków europejskich:

1. Pożyczka dla MŚP „24 mies.+” (MARR+Konsorc jum)

2. Pożyczka dla MŚP „24 mies.+” (MARR)

3. Pożyczka dla Start -upów (MARR+Konsorc jum)

B. Fundusz finansowany ze środków własnych:

1. Małopolski Fundusz Pożyczkowy.



www.marr.pl

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku 

powyżej 24 miesięcy
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Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla 

MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy

1. Informacje ogólne (1). 

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej w dniu 15.10.2018 r. umowy 

operacyjnej z konsorcjum w składzie:

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (lider Konsorcjum),

• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

• Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

• Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej 

Beskidzkiej,

• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,

• Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,

przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty 

finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy).
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Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla 

MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy

1. Informacje ogólne (2). 

1. W ramach wsparcia podstawowego na pożyczkę przeznaczona jest kwota 

33 333 333,33 zł. 

2. Podstawowy okres wydatkowania to 10 miesięcy; 18.12.2018 r. - 17.10.2019 r.

3. Minimalna ilość udzielonych pożyczek - 106 pożyczek (wsparcie podstawowe).

Umowa przewiduje tzw. prawo opcji, czyli podwojenie ww. kwoty i wydatkowanie jej 

w kolejnych 10 miesiącach.
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy

2. Cel pożyczki. 

CEL POŻYCZKI

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako lider w konsorcjum oferuje pożyczki z

przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw,

przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,

zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie

nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

• inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

• rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

• inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno –

komunikacyjnych (TIK),

• przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów 

najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania 

umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego 

zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego 

projektu), 

• finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością 

inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla 

MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy 

2. Cel pożyczki.
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy 

4. Parametry pożyczki. 

Wartość jednostkowej pożyczki – od 10 tys. zł do 1 mln zł (obowiązują 

limity).

Na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę 

kapitału 6 miesięcy.

Wkład własny nie jest wymagany.

Brak prowizji za udzielenie pożyczki.

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla 

MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy 

3. Parametry pożyczki. 
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy 

5. Oprocentowanie pożyczki . 

Oprocentowanie 2,87 – 4,07 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie 

pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według 

stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej 

oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego 

zobowiązania.

Preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, 

nowosądecki, limanowski, proszowicki) oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji.

Wszelkie czynności dokonywane na etapie udzielenia i obsługi pożyczki, w tym: 

monitorowania, rozliczenia i spłaty, nie generują dodatkowych kosztów po stronie 

Ostatecznego Odbiorcy. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych 

czynności windykacyjnych. 

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla 

MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy 

4. Oprocentowanie pożyczki. 
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy 

9. Wydatkowanie środków.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki 

Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

Inwestycyjnej. 

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w 

terminie do 90 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty do 

Ostatecznego Odbiorcy. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek 

Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 

90 dni ze względu na charakter inwestycji. 

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki 

zostały przyznane jest w szczególności faktura lub dokument równoważny, w 

rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia 

dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki 

została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona. 

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla 

MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy 

5. Wydatkowanie środków. 
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Wsparcie MARR S.A. ze środków EFRR

i Budżetu Państwa dla MŚP działających na 

rynku powyżej 24 miesięcy
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy

1. Informacje ogólne. 

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej w dniu 15.10.2018 r. umowy 

operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 

Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 

miesięcy).

W ramach wsparcia podstawowego na pożyczkę przeznaczona jest kwota 

14 457 831,33 zł. Okres wydatkowania to 16 miesięcy; 18.12.2018 r.-17.03.2020 r.

W ramach projektu zawartych powinno być co najmniej 55 pożyczek (wsparcie 

podstawowe).

Umowa przewiduje tzw. prawo opcji, czyli podwojenie ww. kwoty i wydatkowanie 

jej w kolejnych 16 miesiącach.

Warunki pożyczki = Pożyczka dla MŚP „24 mies.+” (MARR+Konsorc jum)
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Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa
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Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa.

1. Informacje ogólne (1). 

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej w dniu 5.03.2019 r. umowy 

operacyjnej z konsorcjum w składzie:

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Lider konsorcjum,

• Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 

3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju).
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Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa.

1. Informacje ogólne (2). 

W ramach wsparcia podstawowego na pożyczkę przeznaczona jest kwota

10 000 000 zł. Okres wydatkowania to 18 miesięcy; 17.06.2019 r. -16.12.2020 r.

W ramach projektu zawartych będzie co najmniej 56 pożyczek (wsparcie 

podstawowe).

Umowa przewiduje tzw. prawo opcji, czyli podwojenie ww. kwoty i wydatkowanie 

jej w kolejnych 18 miesiącach.
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy

2. Cel pożyczki. 

CEL POŻYCZKI

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako lider w konsorcjum oferuje pożyczki z 

przeznaczeniem wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego 

realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż  24 miesiące mające na celu wsparcie 

inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności: 

❑ inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na 

rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

❑ rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), 

❑ inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno –

komunikacyjnych (TIK), 

❑ przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów 

najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania 

umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z 

mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element 

kompleksowego projektu), 

❑ finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością 

inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa.

2. Cel pożyczki.
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy 

3.  Beneficjenci pożyczki. 

Start –up (w rozumieniu funduszu)
MŚP we wczesnej fazie rozwoju – oznacza to, że od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy do dnia 

złożenia wniosku o pożyczkę nie upłynęły 24 m-ce, wyłączając jednak okresy zawieszenia działalności lub 

przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalana 

jest na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa 

uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej. 

Dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

✓ dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej 

w CEIDG;

✓ dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;

✓ dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki;

✓ dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w KRS;

✓ dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS;

✓ dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w 

zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego; 

z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, traktowana jest jako kontynuacja 

dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.

Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa.

3. Beneficjenci pożyczki (2). 
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy 

4. Parametry pożyczki. 

Wartość jednostkowej pożyczki – od 10 tys. zł do 900 000 zł (obowiązują 

limity).

✓ Na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę 

kapitału 6 miesięcy.

✓ Wkład własny nie jest wymagany.

✓ Brak prowizji za udzielenie pożyczki.

✓ Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia 

może stanowić do 100% jego wartości.

Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa.

4. Parametry pożyczki. 
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Wsparcie MARR SA ze środków EFRR i Budżetu 

Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 

miesięcy 

5. Oprocentowanie pożyczki . 

Oprocentowanie 2,87 – 5,87 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie 

pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według 

stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej 

oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego 

zobowiązania.

Preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji.

Wszelkie czynności dokonywane na etapie udzielenia i obsługi pożyczki, w tym: 

monitorowania, rozliczenia i spłaty, nie generują dodatkowych kosztów po stronie 

Ostatecznego Odbiorcy. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych 

czynności windykacyjnych. 

Pożyczka dla Start-Upów

wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa.

5. Oprocentowanie pożyczki. 
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Fundusze Pożyczkowe 
(stała oferta MARR S.A.)

• Małopolski Fundusz  Pożyczkowy (środki własne MARR S.A.) –

maksymalna pożyczka do 500.000,- zł

• Fundusz Pożyczkowy dla Wspólnot   Mieszkaniowych (środki własne 

MARR S.A.) – maksymalna pożyczka do 300.000,- zł

• Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych (środki własne 

MARR S.A.) – maksymalna pożyczka do 100.000,- zł
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Małopolski Fundusz Pożyczkowy
Cele, beneficjenci, warunki pożyczki.

Pożyczki na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub 

rozwijaniem działalności gospodarczej:

• dla mikro, małych przedsiębiorców z województwa małopolskiego

• do 500 000 zł

• na okres do 60 miesięcy

• możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału

• oprocentowanie: od  4,07%  do 5,87%  w skali roku 

• 20% wkład własny

Wysokość oprocentowania jest stała w całym okresie pożyczkowym 

Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki - jeśli okres spłaty 
wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące.
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Fundusz Pożyczkowy dla Wspólnot Mieszkaniowych.
Cele, beneficjenci, warunki pożyczki.

Celem działania Funduszu Pożyczkowego dla Wspólnot Mieszkaniowych jest 

zapewnienie środków na remonty budynków i inwestycje związane z infrastrukturą 

mieszkaniową.

Oferta przeznaczona dla Wspólnot Mieszkaniowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, 

chrzanowskiego, gorlickiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, 

tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego oraz Krakowa i Tarnowa.

Warunki:

• maksymalna kwota pożyczki 300 000 zł

• na okres do 60 miesięcy

• cel: remont budynków lub inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową

• możliwość skorzystania z 1-miesięcznej karencji na spłatę kapitału

• oprocentowanie: 1,2 stopy lombardowej NBP

• za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 2,5% kwoty pożyczki. 
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Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji 

Pozarządowych.
Cele, beneficjenci pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki:

➢ pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów europejskich;

➢ finansowanie działalności statutowej.

Beneficjenci

(mający siedzibę i działający na terenie Województwa Małopolskiego  - m.in. stowarzyszenia, związki 

stowarzyszeń, fundacje, organizacje rolnicze, cechy rzemieślnicze, organizacje przedsiębiorców, związki 

zawodowe, Lokalne Grupy Działania, związki sportowe)

❑ Maksymalna wysokość pożyczki – 100 000 zł

❑ Maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy

❑ Preferencyjne stałe oprocentowanie  - 2,87 %

❑ Jednorazowa prowizja – 1%, możliwa do sfinansowania z pożyczki.
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Praktyczne korzyści wynikające z oferty MARR S.A.

✓ ułatwiony dostęp do funduszy

✓ minimalny wkład własny

✓ elastyczne formy zabezpieczenia

✓ uproszczone procedury pozyskania pożyczek

✓ niskie, stałe oprocentowanie

✓ indywidualne podejście pracowników do Klienta.

Nasza oferta zapewnia  dostęp do środków finansowych przedsiębiorcom mniejszym, będącym 
poza zainteresowaniem sektora bankowego, a także podmiotom nowo powstałym, których 

najczęściej banki w ogóle nie obsługują.
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Łączy nas doświadczenie i wiarygodność.
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2002 10 179 000,00 10 179 000,00

2003 33 597 000,00 43 776 000,00

2004 48 1 991 100,00 91 2 767 100,00

2005 64 3 491 200,00 155 6 258 300,00

2006 131 8 121 326,00 286 14 379 626,00

2007 135 8 088 820,00 421 22 468 446,00

2008 189 11 379 160,00 610 33 847 606,00

2009 142 10 465 200,00 752 44 312 806,00

2010 209 14 754 057,00 961 59 066 863,00

2011 467 24 574 850,00 1428 83 641 713,00

2012 105 9 285 967,00 1533 92 927 680,00

2013 130 13 307 430,00 1663 106 235 110,00

2014 155 14 088 620,00 1818 120 323 730,00

2015 189 16 180 000,00 2007 136 503 730,00

2016 168 27 370 180,00 2175 163 873 910,00

2017 135 21 005 320,00 2310 184 879 230,00

2018 102 32 014 620,00 2412 216 893 850,00
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Zapraszamy 

do skorzystania z preferencyjnych warunków

udzielania pożyczek

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych

tel. 12 617 66 69 (28, 29, 32, 62)

fax: 12 617 66 67

e-mail:  pozyczki@marr.pl

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

mailto:pozyczki@marr.pl
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

